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קבלת החלטה על רכש או על פיתוח מערכות מיגון אישיות עבור 
שמערכות  הוא  ההכרח  מן  ומורכב.  ארוך  בתהליך  כרוכה  הלוחם 
באמות  גם  לעמוד  עליהן  אך  המיגון,  בהיבט  יעילות  יהיו  אלה 
הלוחם.  על  הפיזיולוגית  ההכבדה  צמצום  ובראשן  נוספות,  מידה 
לפיכך, חלק בלתי נפרד מפיתוח מערכת מיגון הוא תכלול היבטים 
וכן בחירה נכונה של חומרי הגלם בהיבטים של הגנה  ארגונומיים 
באיברים  ישירות  חודרניות,  בליסטיות  פגיעות  מפני  הלוחם  על 
קהות,  פגיעות   - חודרניות  בלתי  פגיעות  ומפני  חיוניים,  פנימיים 
שבעקיפין עלולות לפגוע במערכות פנימיות. כיום, כחלק מתהליך 
הפיתוח, נבדקת יעילותם המיגונית של המערכות באמצעות סדרה 
מידת  על  מושג  לקבל  היא  הבדיקה  תכלית  לרוב,  ירי.  ניסויי  של 
עמידותם של אמצעי המיגון בפני עומסים חיצוניים. הדרך המקובלת 
כיום בניסויים אלה היא באמצעות בובות המדמות את גוף האדם 
2[. מבחני עומס חיצוני אלה לרוב   ,1[ וכן באמצעות גופות וחיות 
אינם מתייחסים לגוף הלוחם במדדים של רקמות ביולוגיות, ומעבר 
להיבט האתי השנוי במחלוקת של ניסויי חיה או ניסויים באמצעות 
גופות, הרי שהמידע המופק מתוצאות הניסויים האלה מוגבל בשני 

ממדים: )א( בניסויים באמצעות גופות, ובפרט בניסויים באמצעות 
ממשית  ודאות  אין  האדם,  של  מזו  השונה  האנטומיה  בשל  חיות, 
שההתנהגות הביומכנית והפתופיזיולוגית הנצפית בניסויים דומה 
לנתח  מאפשרים  אינם  הניסויים  )ב(  החי;  באדם  המתקיימת  לזו 
המתפתחים  העומסים  ותבנית  המאמצים  המעוותים,  את  ולתאר 

ברקמות עצמן סביב השימוש באמצעי הנבדק ]3[.
המיגון,  אמצעי  לבחינת  חדשנית  גישה  פותחה  האחרונות  בשנים 
הסופיים.  האלמנטים  בשיטת  חישוביים  מודלים  על  המתבססת 
שיטה זו מספקת פלטפורמה כמותית, סטנדרטית ויעילה להשוואה 
אובייקטיבית והדירה בין מערכות מיגון שונות. המערכת החישובית 
מציגה מודל תלת-ממדי מדויק אנטומית של פלג הגוף הרלוונטי, 
המבוסס  ממוחשב  ייצוג  מספק  המודל  הרקמות.  מבנה  זה  ובכלל 
על סריקות דימות (Imaging) רפואיות ועל התכונות הביומכניות 
וכן  כגון עור, שריר או עצם,  המאפיינות את מגוון סוגי הרקמות, 
על הרכב נתונים המשוקלל לבחינת המבנה הגיאומטרי המדויק של 
האמצעי הנבדק, החלקים שממנו הוא מורכב והתכונות הפיזיקליות 
אלסטיות,  חוזק,  ובעיקר  האמצעי,  של  האמיתיות  והמכניות 

השימוש במודל חישובי חדשני 
להערכת ביצועי אמצעים צבאיים 

יכולת  לצד  שרידות  לו  להקנות  נועדו  ללוחם  והציוד  האישי  המיגון  אמצעי 
על  או  רכש  על  החלטה  קבלת  בהתאם,  אופטימלית.  פונקציונלית  תפקוד 
פיתוח אמצעים ללוחם היא תהליך ארוך ומורכב. במהלך פיתוחם של אמצעים 
אלה נבדקת התאמתם ביחס לעומסים חיצוניים. כיום ההתייחסות לגוף החייל 
ולרקמות הביולוגיות היא עדיין מוגבלת, אם כי בשנים האחרונות פותחה גישה 

חדשה לבחינת הפריטים המסופקים ללוחם. 
מאמר זה מציג מודל חישובי לבחינת הפריטים המסופקים ללוחם, וסוקר את 
של  החוזקה  מודגמת  במאמר  החישובית.  המערכת  על  המבוססת  הגישה 
ללוחם,  המסופקים  האמצעים  של  יעילותם  בהערכת  החישוביים  המודלים 
בהיבטים של הגנה, פונקציונליות וארגונומיה, וכן מודגמת יעילותה של המערכת 
החישובית בבחינת אופן התפתחותן של פציעות השכיחות בפעילות צבאית. 

הצגת הגישה החדשנית לבחינת אמצעי המיגון מתבססת על מודלים חישוביים 
בשיטת האלמנטים הסופיים. סקירת המערכת החישובית, ובכלל זה מודל תלת-

ממדי מדויק אנטומית של פלג הגוף הרלוונטי והרקמות הכלולות בו, מתבססת 
על סריקות דימות )Imaging( רפואיות, על התכונות הביומכניות של הרקמות 
ועל ייצוג ממוחשב של האמצעי הנבדק, לפי המבנה הגיאומטרי המדויק, חלקיו 

והתכונות הפיזיקליות והמכניות האמיתיות שלו. 
משמשת  צבאיים  אמצעים  של  יעילותם  לבחינת  במאמר  המוצגת  הגישה 
פלטפורמה כמותית יעילה המציבה סטנדרטים להשוואה אובייקטיבית והדירה 
בין מערכות שונות ומאפשרת קבלת החלטות מושכלות יותר. גישה מחקרית 
זו מהווה כלי שימושי, מבוסס ידע אובייקטיבי, המייעל תהליכי קבלת החלטות, 

תהליכי רכישה ופיתוח שיפורים טכנולוגיים. 
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אלה  חישוביים  מודלים  לגזירה.  ועמידות  צפיפות  בחום,  עמידות 
ניתן ליישם כבר בשלב פיתוחה של המערכת, או כנדבך נוסף עבור 
השיקולים  מערכת  גיבוש  בעת  הרכש,  בתחומי  ההחלטות  מקבלי 

לבחירת פריט מיגון מתוך מבחר רחב של פריטי מדף.
מאחר שהמערכת החישובית מבוססת על תיאור אנטומי מדויק 
של  התפתחותן  חקר  הוא  משימושיה  אחד  המטרה,  איברי  של 
פציעות האופייניות למתארים צבאיים, כגון שברי מאמץ או פגיעה 
משקלים  מנשיאת  הנגרמת   )Plexus brachialis( הזרוע  במקלעת 
המחקר שבאוניברסיטת  בקבוצת  נצבר  האחרונות  בשנים  כבדים. 
תל אביב ניסיון עשיר בשימוש במערכות חישוביות אלה במסגרת 
מאפשרים  והידע  הניסיון  היישומי.  הצבאי  הרפואי  המחקר 
ומדויקת  מושכלת  החלטות  קבלת  לשם  חדשניים  מודלים  פיתוח 
בתחומי המערכות האישיות ללוחם, למזעור פגיעות קרב ופגיעות 
זה מדגים  פיזיולוגיות הכרוכות בשימוש באמצעים שונים. מאמר 
את החוזקות של המודלים החישוביים ואת שימושיהם הייעודיים 
הן בהערכת ביצועיהם של אמצעי מיגון אישיים והן בחקר התהוותן 

של פציעות האופייניות לאימונים במסגרת הצבאית. 

המודל החישובי
האלמנטים  שיטת  על  מבוסס  זה  במאמר  המוצג  החישובי  המודל 
הכוחות  התפתחות  את  להציג  ניתן  זו  שיטה  באמצעות  הסופיים. 
והמעוותים בגוף נתון שנפגע בנקודה מסוימת. האובייקט הנבדק, 
גיאומטרי  מודל  ידי  על  או מערכת איברים, מתואר  לדוגמה איבר 
כל  המתארות  המשוואות  אלמנטים.  במארג  המרושת  ספציפי 
אלמנט ואת הקשר בין האלמנטים מותאמות לבעיה הביופיזיקלית 
הנחקרת, בהתחשב בתכונות הביופיזיקליות של כל רקמה. התוצאה 
פילוג  של  מיפוי  היא  המשוואות  מערכת  מפתרון  המתקבלת 
אלו  מפות  של  מניתוח  הנבדק.  באובייקט  והמעוותים  המאמצים 

ניתן ללמוד על תגובת האובייקט הנבדק לבעיה הביו-פיזיקלית.
תוכנות.  בכמה  שימוש  ומשלב  מורכב  הוא  העבודה  תהליך 
זה  במאמר  המתוארים  החישוביים  מהמודלים  אחד  כל  עבור 
האיבר  של  ומדויקת  ייחודית  תלת-ממדית  גיאומטריה  נבנתה 
מתוך  או   ,(MRI) מגנטית  תהודה  סריקות  על  המבוססת  הנחקר, 
רושת,  התלת-ממדי  האובייקט   .]4[  Visible Human הפרויקט 
 Simpleware תוכנת  באמצעות  לאלמנטים,  חלוקה  של  בתהליך 
על  הותאמו  מכן  לאחר   .ScanIP (Synopsys, California, USA)
באיבר  רקמה  לכל  הייחודיים  הביומכניים  המקדמים  הִספרות  פי 
מהירות  כגון  הנחקר,  המצב  את  המתארים  פרמטרים  והוגדרו 
פגיעה וכיווני התנועה. אפקט הפגיעה באיבר הנבחן נותח במונחים 
ביופיזיקליים באמצעות מערכת משוואות ביופיזיקליות מורכבות, 
 FEBio Software) ייעודיות  תוכנות  מערך  באמצעות  שנפתרו 
Suite), שפותחו במעבדת המחקר עצם-שריר באוניברסיטת יוטה 
 Musculoskeletal Research Laboratories, University of Utah)

.(Utah, USA

מיגון הראש בפני פגיעה בליסטית
רבים  בליסטיים  איומים  בנוכחות  המאופיינת  לחימה  בסביבת 
התנגשות  הדף,  פיצוץ,  רסיסים,  קליעים,  פגיעת  ובהם  ושונים, 
גם  תורפה,  נקודת  הוא  הראש  שאזור  הרי  פנים,  מול  פנים  וקרב 
נזק  תגרום  הקסדה  את  החודרת  פגיעה   .]5[ בקסדה  מוגן  בהיותו 
הגורם  הפיך  בלתי  בנזק  מדובר  כלל  ובדרך  המוח,  לרקמות  ישיר 
מוות. עם זאת, גם פגיעה בלתי חודרת עלולה לגרום נזק לרקמות 
מהפגיעה  מועברת  עצומה  קינטית  אנרגיה  מוות.  כדי  עד  המוח, 
זו  אנרגיה  והרכות.  הקשות  הרקמות,  דרך  בקסדה  הראשונית 

כרוכה במאמצי מתיחה, גזירה, סיבוב מהיר ותאוצה או האטה של 
לרקמת  ניכר  טראומטי  בנזק  ותתבטא  המוח,  ורקמות  הגולגולת 
המוח (Traumatic Brain Injury – TBI) ]6, 7[. הניסיון האמריקני 
ובאפגניסטן  בעיראק  ארה"ב  צבא  של  הלחימה  משנות  שהצטבר 
 ,TBI הראה כי שכיחותן של פציעות באזור הראש והצוואר, ובפרט
עלתה ב-20%, ביחס למלחמות קודמות במאה ה-20 ]8[. עם זאת, 
בעשורים האחרונים פוחתים שיעורי התמותה מ-TBI לאור שיפור 
בשדה  משופרת  רפואית  לתגובה  הודות  וכן  לראש,  המיגון  בציוד 
סובלים   TBI נפגעי  רבים,  במקרים   .]9[ יותר  מהיר  ולפינוי  הקרב 
ממגוון בעיות רפואיות ואף מנטליות, החל בדלקות ועוויתות וכלה 
בקשיים קוגניטיביים ובנטייה לאובדנות ]10[. מכאן שאפיון קסדה 
חודרת  בלתי  בליסטית  פגיעה  עקב   TBI-ל הסיכון  המפחיתה את 

הוא צורך חיוני ומציל חיים.

בשנים האחרונות נצבר בקבוצת המחקר 
שבאוניברסיטת תל אביב ניסיון עשיר 
בשימוש במערכות חישוביות במסגרת 

המחקר הרפואי הצבאי היישומי. הניסיון 
והידע מאפשרים פיתוח מודלים חדשניים 

לשם קבלת החלטות מושכלת ומדויקת 
בתחומי המערכות האישיות ללוחם, ולמזעור 

פגיעות קרב ופגיעות פיזיולוגיות

כנגד  קסדות  של  ההגנה  כושר  את  ולמדוד  להעריך  להיטיב  כדי 
פגיעות בליסטיות בלתי חודרניות - שימש מודל גיאומטרי חישובי 
תלת-ממדי של ראש אדם ]11[. מודל זה נבנה בעזרת תמונות מתוך 
של  מדויק  אנלוגי  ייצוג  שִאפשר   ,]4[  Visible Human הפרויקט 
הרקמות המצויות במבנה הראש - העור, השומן, הגולגולת, המוח, 
הדיסקים  העיניים,  הראייה,  עצב  והשדרה,  המוח  נוזל  הסינוס, 
והחוליות )איור 1א(. לכל חלק במודל הותאמו תכונותיו המכניות 

האופייניות על פי הספרות. 

תוצאות השוואתיות:
קסדה תלת-שכבתית לעומת דו-שכבתית

- במטרה לבחון את כושרו של המודל לאמוד את הנזק הביומכני 
באותו  המצויות  קסדות  של  סוגים  שלושה  נבדקו  הראש  לרקמות 
ונבדלות  ומשקל  מרחבי  מבנה  בליסטי,  מיגון  של  בהיבטים  רף 
הסימולציה  1ב(.  )איור  הקסדה  את  הבונות  השכבות  בהרכב  רק 
החישובית דימתה פגיעת קליע בחלקה הקדמי של הקסדה, והמודל 
הראש  ברקמות  והמעוותים  המאמצים  פילוג  את  לנתח  ִאפשר 
יעילה  נמצאה  תלת-שכבתית  קסדה  השכבות:  מספר   )1( והמוח. 
יותר בהגנה על רקמות הראש והמוח. שימוש בקסדה בעלת מבנה 
יותר  נמוכים  במאמצים  התבטא  קליע  פגיעת  בעת  תלת-שכבתי 
)2( השכבה האמצעית  ברקמת המוח מאשר בקסדה דו-שכבתית; 
בקסדה תלת-שכבתית: משתי הקסדות התלת-שכבתיות שנבדקו, 
סיפקה  ספוגי  מחומר  העשויה  האמצעית  השכבה  בעלת  הקסדה 
של   ,4-3 פי  ניכרת,  בהפחתה  שהתבטאה  יותר,  אפקטיבית  הגנה 
ובעצב  בעיניים  במוח,  הפגיעה  בעקבות  המתפתחים  המאמצים 
העשויה  האמצעית  השכבה  בעלת  הקסדה  לעומת  הראייה, 
במודול  החיצונית:  השכבה   )3( 1ג(;  )איור  גבוהה  בצפיפות  ניילון 
האלסטיות, התברר כי שכבה חיצונית בעלת רכות במידה הגבוהה 
פגיעת  בעת  במוח  המתפתחים  הלחצים  את  מפחיתה  ב-70% 
המוח,  של  והאחורי  הקדמי  בחלק  ו-20%   22% של  בשיעור  קליע, 
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בהתאמה. התוצאות שהתקבלו מהמודל החישובי אומתו באמצעות 
בגוויות  ניסויים  סמך  על  בספרות,  המדּווחות  לתוצאות  השוואה 
ובמודל בובה ]11, 12[. כך למעשה תּוקף המודל החישובי ככלי עזר 
לזיקה הקריטית שבין  הנוגע  בכל  חשוב בתהליך קבלת ההחלטות 

רמת המיגון האישי לבין מדדי איכות של קסדות שונות.

מיגון העיניים בפני פגיעה בליסטית
צבאיים,  במתארים  בגוף  אחרים  באזורים  לפציעות  בהשוואה 

שיעור  הגבוהות.  מן  הן  בעיניים  הפציעות  של  וחומרתן  שכיחותן 
בהתמדה  עלה  לחימה  בתרחישי  הפציעות  מכלל  העיניים  פציעות 
הלא- הפציעות  מכלל   3%-2% לעומת  ה-20;  המאה  מתחילת 
קטלניות בצבא ארה"ב בתקופת מלחמת העולם השנייה ומלחמת 
קוריאה )1953-1950(, עלתה שכיחותן של פציעות העיניים ל-13% 
ברבע  ה-90.  שנות  במהלך  צבאיים  במתארים  הפציעות  מכלל 
מהמקרים הפציעה הייתה בשתי העיניים ]13, 14[. בדיווח אמריקני 
באזור  טראומטית  פציעה  כי  נצפה  ואפגניסטן,  עיראק  ממלחמות 

איור 1: מיגון הראש מפני פגיעה בליסטית
תיאור הגיאומטריה התלת-ממדית של מודל הראש: המודל בנוי מכמה רבדים, מימין לשמאל: שכבת העור, השומן, הגולגולת, העיניים,  א. 

עצב הראייה, הצוואר, חוליות הצוואר והדיסקים בין-חולייתיים, חוט השדרה, נוזל המוח והשדרה, הסינוסים, חדרי המוח. בצד שמאל מוצגת 
התבנית הגיאומטרית של המודל החישובי עבור הראש, ובכלל זה הקסדה ורצועת הקסדה.  

ייצוג ממוחשב של הקסדות במבנה דו-שכבתי ותלת-שכבתי: בקסדות במבנה הדו-שכבתי השכבה החיצונית עשויה Kevlar-29, והשכבה  ב. 
הפנימית עשויה ספוג. בקסדות במבנה התלת-שכבתי השכבה האמצעית עשויה ספוג או ניילון דחוס.

מאמצים ברקמת המוח לאחר פגיעה בליסטית בקסדה: משתי הקסדות בעלות המבנה התלת-שכבתי, הקסדה הימנית, בעלת השכבה  ג. 
האמצעית העשויה ספוג, סיפקה הגנה ביומכנית אפקטיבית יותר, המתבטאת בפחות מאמצים ברקמת המוח, מאשר הקסדה השמאלית, בעלת 

השכבה האמצעית העשויה ניילון דחוס.
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מכלל   18%-16%( לוחמים  בקרב  בשכיחותה  הרביעית  היא  העין 
הפצועים( ]15[. לצורך צמצום שיעור ההיפגעות מסופקים לחיילים 
הפציעות  בשכיחות  לעלייה  העיקרית  הסיבה   .]16[ מגן  משקפי 
גיסא,  מחד  יותר  עוצמתיים  לחימה  אמצעי  פיתוח  היא  בעיניים 
ואי-נכונותם של חיילים להשתמש באמצעים המגינים על העיניים 
מאידך גיסא, לרוב בנימוק שאמצעים אלה מצרים את שדה ראייה 
מגן  במשקפי  השימוש  כי  שמתברר  [. אלא  14  ,13[ למטרה  ביחס 
הפחית את שיעור הפציעות לרמה הנמוכה מ-5% ]13[. נתונים אלה 
להגנה על העיניים  בציוד מתאים  מדגישים את חשיבות השימוש 
בלחימה, ולהגברת המודעות לעובדה שהשימוש במשקפי מגן אכן 
מפחית את הסיכויים לפציעה. אפקטיביות המיגון שמקנים משקפי 
היפגעות:  תרחישי  בשני  החישובי  המודל  באמצעות  נבחנה  המגן 

ירי קליע ונזק תרמי הגורם כוויית חום.
העיניים  אזור  הגנת  על  ואח'  באילור  של  בולטת  מחקר  עבודת 
של  המכנית  המיגון  ביכולת  התמקדה  מגן  משקפי  באמצעות 
המשקפיים כנגד איום בליסטי, כגון גל הדף ורסיסים ]17[. לצורך 

איור 2: מניעת כוויות
משקפיים: גיאומטריית המודל החישובי, הכולל משקפיים בעיצוב ספורטיבי  א. 

ומשקפיים מרובעים.
השוואת התוצאות מחשיפת העיניים לאיום חום: תרשים עמודות המציג את  ב. 

הטמפרטורות הממוצעות ברקמות השונות לאחר חשיפה לנוזל חם, בלי משקפי 
מגן ועם משקפי מגן, וכן לפי סוג המשקפיים - ספורטיביים או מרובעים. השימוש 

במשקפי מגן הקנה הגנה לעיניים מפני החשיפה לחום, ובלעדיהם נגרם נזק חמור 
לרקמות הראש.

פגיעתו  במהלך  התוך-עיני  הלחץ  רמות  חיזוי 
מודל  זו  מחקר  בעבודת  שימש  הדף,  גל  של 
העין  של  האנטומי  המבנה  לתיאור  חישובי 
בשילוב מערכות הנוזל שבעין. מסקנת המחקר 
הייתה כי משקפי מגן המהודקים לראש יעילים 
יותר בהגנה על אזור העיניים מאשר משקפיים 

שאינם הדוקים, אלא מונחים על גשר האף.  
בעיצוב  מגן  משקפי  השוואתיות:  תוצאות 
ספורטיבי לעומת משקפי מגן מרובעים - המודל 
החישובי שפותח במעבדתנו, כפי שתואר לעיל, 
מאפשר להעריך ולמדוד את אפקטיביות ההגנה 
בליסטיים  איומים  כנגד  גם  המשקפיים  של 
שני  בדקו   ]11[ ואח'  פרידמן  חודרניים.  בלתי 
שלהם  במבנה  השונים  משקפיים,  של  סוגים 
ובשטח המגע שלהם עם עור הפנים )איור 2א(. 
קליע  פגיעת  דימתה  החישובית  הסימולציה 
המאמצים  פילוג  את  והניבה  המגן  במשקפי 
נמצא  העיניים.  באזור  ובפרט  הראש,  ברקמות 
בעיניים  הממוצעים  והמעוותים  המאמצים  כי 
1.5, בהתאמה,  9 ופי  ובעצב הראייה גדולים פי 
במשקפי מגן בעיצוב ספורטיבי מאשר במשקפי 
ספורטיבי  בעיצוב  מגן  במשקפי  מרובעים.  מגן 
של  המגע  ושטח  האף,  גשר  באזור  ריפוד  אין 
שטח  מאשר   4 פי  גדול  העור  עם  המשקפיים 
המגע שנוצר עם משקפיים מרובעים. ממצאים 
אלה מאששים את הממצאים מהספרות שהוצגו 
לעיל, ועולים בקנה אחד בייחוד עם מחקרם של 

באילור ואח' ]17[.

מיגון העיניים מפני כוויות
במהלך העשור הראשון של המאה ה-21, 2.7% 
של  הצבא  כוחות  בקרב  העין  פציעות  מכלל 
השכיחה  הסיבה   .]18[ ככוויות  אובחנו  ארה"ב 
פגיעה  היא  בחיילים  בעיניים  לכוויות  ביותר 
חומרת   .]19[ חם  לנוזל  חשיפה  עקב  תרמית 
תלויה  שניתז  חם  מנוזל  הנגרמות  הכוויות 
בלתי  נוזלים  הנוזל;  בטמפרטורת  רבה  במידה 
במהלך  להתקרר  נוטים  מים,  כגון  דליקים, 
הגוף  לכיוון  הניתזים  רתיחה  בטמפרטורת  מים  ולפיכך  תנועתם, 
יגיעו אל העור לרוב בטמפרטורה של כ-70 מעלות, שאין בה אלא 
לגרום נזק שטחי בלבד. לעומת זאת, נוזלים דליקים, כגון בנזין, הם 
בעלי טמפרטורת רתיחה הגבוהה מ-100 מעלות ולפיכך במגעם עם 

העור לעתים קרובות נגרם נזק מקומי עמוק יותר לרקמות ]19[.
באמצעות המודל החישובי של ראש אדם, כמתואר לעיל, נמדד 
אזור  על  להגן  עיצובים,  בכמה  צבאיים  משקפיים  של  כושרם 
העיניים בעת חשיפה לאיום חום הנובע מתקיפה בנוזל דליק ]20[. 
העין  אזור  של  פתאומית  חשיפה  הדגימה  הממוחשבת  ההדמיה 
השנייה.  כמחצית  למשך  מעלות   150 של  לטמפרטורה  השמאלית 
היא הטמפרטורה המתקבלת  המודל  באמצעות  הנמדדת  התוצאה 
בעין שנחשפה לחום, כשידוע כי טמפרטורה של יותר מ-60 מעלות 

תגרום נזק מיידי, בתוך 18 אלפיות השנייה, לרקמות העין ]21[.
מיגון,  אמצעי  בלי  חשופה,  עין  של  במצב  כי  הראו  ההדמיות 
רקמות  לכל  חמור  נזק  גרמה  אכן  חום  של  תרמי  לאיום  החשיפה 
הראש, בפרט באזור העור והעיניים ואף ברקמת המוח. טמפרטורת 
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מחצית  כעבור  הסופית,  והטמפרטורה  הזמן,  עם  עולה  העין  אזור 
השנייה, גבוהה פי 2 מאשר סף הפציעה של 60 מעלות )איור 2ב( 
]22[. בהשוואה למצב של עיניים חשופות, משקפי המגן הקנו הגנה 
מלאה על העיניים מפני חשיפה לנזקי חום, בלי קשר למבנה המרחבי 
שלהם, ואפשרו הפחתה ממוצעת של הטמפרטורה בכ-64% באזור 

איור 3: משא גב
מפת פיזור הלחץ מתחת לרצועת הכתף בעת נשיאת תרמיל: פילוג הלחץ על הכתף אינו אחיד.  א. 

ריכוזי הלחץ הגבוהים ביותר נצפו בשריר הטרפז, בעצם הבריח ובשריר הדלתא. 
תיאור הגיאומטריה התלת-ממדית של מודל הכתף הממוחשב: המודל כולל את רצועת  ב. 

התרמיל, רקמת העור והשרירים. במבט פנימי נראים עצם הבריח והעורק התת-בריחי.
השפעת השימוש ברצועת תרמיל אנטומית בהשוואה לרצועה ישרה, כפי שמשתקף בעורק  ג. 

התת-בריחי: הרצועה האנטומית )תמונה שמאלית( יעילה יותר מהרצועה הישרה )תמונה ימנית(, 
המתבטאת במעוותים נמוכים יותר בעורק התת-בריחי, בהשוואה לשימוש ברצועה הישרה.

הפגיעה. נתוני טמפרטורת העור באזור 
העין שהתקבלו בהדמיה היו 49 מעלות 
ו-59  המרובעים  המשקפיים  עבור 
)איור  הספורט  משקפי  עבור  מעלות 
מידע  מאששות  אלה  תוצאות  2ב(. 

קודם שפורסם בספרות ]23[.

משא גב
לעתים קרובות נדרשים חיילים לשאת 
לוחמים  עבור  גבם.  על  כבד  משא 
ל-100%  גם  להגיע  עלול  העומס 
תרמיל  נשיאת   .]24[ גופם  ממשקל 
בכאב  קרובות  לעתים  מתבטאת  כבד 
הכתפיים,  חגורת  באזור  ובאי-נוחות 
לתפקודו  להפריע  עלולים  ואלה 
הנימול  תופעת   .]25[ החייל  התקין של 
נשיאת  בעקבות  האצבעות  בקצות 
תוצאה  היא  הכתפיים  על  רב  משקל 
העצבים  מקלעת  על  המופעל  לחץ  של 
שבדק  במחקר  3א(.  )איור  הברכיאלית 
משא  של  הפיזיולוגיות  ההשפעות  את 
גב נמצא כי גם נשיאת תרמיל שמשקלו 
שרירי  בחמצון  ירידה  גרמה  ק"ג   5
הכתף ובזרימת הדם בעור ]26[. כצפוי, 
שהמשא  ככל  מתעצמות  אלו  תופעות 
ארוך  הנשיאה  זמן  ומשך  יותר  כבד 
כי  נמצא  ואח'  חדיד  של  במחקר  יותר. 
35- בנבדקים שנשאו תרמיל שמשקלו 
ירידה  נצפתה  דקות,   45 למשך  ק"ג   30
המיקרו- הדם  בזרימת  כ-40%  של 
וסקולרית )נמדדה באצבע המורה(, כבר 
ירידה  15 דקות. כמו-כן נרשמה  לאחר 
האצבע,  באזור  בתחושתיות  ממש  של 
הדורשות  משימות  לבצע  ביכולת  וכן 

מיומנות מוטורית עדינה ]27[.
העומס  השפעת  את  לחקור  כדי 
הנישא על מקלעת העצבים הברכיאלית, 
תלת-ממדי  גיאומטרי  מודל  נבנה 
ממוחשב של הכתף והרקמות הפנימיות, 
מגנטית  תהודה  סריקות  על  בהתבסס 
שפיתחו  הממוחשבת  ההדמיה   .(MRI)
חדיד ואח', המשקפת את הכוח המופעל 
על הכתף בהינתן העומס שהיא נושאת 
ניתוח הכוחות  3ב(, אפשרה את  )איור 
וניתוח  הרכות  לרקמות  המועברים 
עיוותים  הגורמים  המאמצים  פילוג 
מתחת  הנמצאות  העמוקות  ברקמות 
בנשיאת  כבר   .]28[ התרמיל  לרצועות 
ניכר  עיוות  נוצר  ק"ג   25 במשקל  משא 
השריר  ברקמת  בעיקר  הכתף,  ברקמות 
כה  הוא  העיוות  הברכיאלית.  העצבים  ובמקלעת  התת-בריחי 
ההולכה  למערכת  נזק חמור  להיגרם  עלול  עד שבעטיו  משמעותי, 

העצבית ולתפקוד מערכת זרימת הדם ]30-28[. 
סטנדרטית,  צה"לית  רצועה  בעלי  בתרמילים  בוצע  המחקר 
כשהעומס מהתרמיל אינו נחלק באורח מיטבי על הכתף )איור 3א(. 
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הפציעות  מפני  הכתף  רקמות  ועל  הגפיים  על  להגן  מנת  על  לכן, 
שתוארו לעיל, יש לפלג את העומס מהתרמיל בצורה יעילה יותר. 
ריכוז  נקודות  להפחתת  המסייעים  שונים  מבנה  בחומרי  שימוש 
כבר  לרצועה  הכתף  בין  המגע  שטח  והגדלת  בכתף  המאמצים 
הוצע בעבר ]31[, אך לא סופק ניתוח כמותי ביחס למידת השיפור 
של  נאות  בעיצוב  ומההשקעה  אלו  בחומרים  משימוש  המושגת 
הרצועות. המודל הממוחשב שתואר לעיל אפשר חקר ביצועים של 
רצועות העשויות ממגוון של חומרים וביצוע אופטימיזציה לעיצובי 
רצועות חדשים ]29, 30, 32[. בניגוד לדעה הרווחת שלפיה יש יתרון 
ברצועת מנשא רכה, הרי שהמודל החישובי מראה כי דווקא רצועה 
ולירידה במעוותי  יותר בעור  יעיל  קשיחה תרמה לפילוג מאמצים 
לרצועה  בהשוואה  התת-בריחי,  ובעורק  בכתף  הרכות  הרקמות 
רכה. ייתכן שאת היתרון של הרצועה הקשיחה אפשר לזקוף לזכות 
התרמיל,  עומס  תחת  גם  המקורית  צורתה  את  לשמר  נטייתה 
העומס.  תחת  יותר  הרבה  להתעוות  הנוטה  רכה  רצועה  לעומת 
עיוות  ויוצרת  גזירה  למאמצי  תורמת  הרכה  הרצועה  התעוותות 
בעלת  רצועה  כי  נמצא  עוד   .]32[ הרכות  והרקמות  העור  באזור 
מבנה שכבתי - שכבה פנימית קשיחה ושכבה חיצונית רכה - היא 
השכבה  שכן  פגיעה,  מפני  הכתף  על  בשמירה  ביותר  האפקטיבית 
הפנימית הקשיחה מספקת תמיכה מבנית, ואילו השכבה החיצונית 
הרכה מספקת ריפוד המתווך בין העור הרך לבין השכבה הפנימית 

הקשיחה ]32[.

המודל החישובי החדשני מספק ייצוג 
 )Imaging( המבוסס על סריקות דימות

רפואיות ועל התכונות הביומכניות 
המאפיינות את מגוון סוגי הרקמות, כגון 

עור או שריר עצם. הרכב הנתונים משוקלל 
לבחינת המבנה הגיאומטרי המדויק של 

האמצעי הנבדק, החלקים שממנו הוא מורכב 
והתכונות הפיזיקליות והמכניות של האמצעי 

כפי שהן במציאות, ובעיקר חוזק, אלסטיות, 
עמידות בחום, צפיפות ועמידות לגזירה

מפני  הברכיאלית  המקלעת  על  בהגנה  היבט  חשף  זה  מחקר 
החישובי.  במודל  השימוש  לולא  לאתרו  אפשרות  שאין  שיתוק, 
תואמת  אינה  ולפיכך  ישרה,  היא  "הקלאסית"  שהרצועה  מאחר 
הברכיאלית  העצבים  מקלעת   - הכתף  של  האנטומי  המבנה  את 
על  המנשא.  רצועת  של  ללחץ  חשופים  התת-בריחיים  הדם  וכלי 
כן, עוצבה בקבוצת המחקר רצועה "אנטומית" חדשנית, המעוצבת 
החזה,  ובית  הבריח  עצם  מעל  ממוקם  הרצועה  שטח  שרוב  כך 
הבריח,  עצם  במרכז  וממוקמת  הטרפז  שריר  את  עוקפת  הרצועה 
הזרוע  עצבי  מקלעת  על  מגינות  החזה  ועצמות  הבריח  שעצם  כך 
הסימולציה  3ג(.  )איור  גדולים  ומעוותים  למאמצים  חשיפה  מפני 
ישרה  מרצועה  יותר  יעילה  כזאת  רצועה  כי  הוכיחה  החישובית 
בפילוג המאמצים בכתף, ובפרט באזור העורק התת-בריחי, האזור 

שבו המעוותים היו נמוכים בהרבה מאשר בשימוש ברצועה ישרה.

 סיכום
הפלטפורמה החישובית שהוצגה במאמר זה מדגישה את הייחודיות 
ולהשוואת  לפיתוח  עזר  ככלי  חישוביים  במודלים  שימוש  של 
יכולות של פריטי מיגון ולבוש לחייל. מודלים מסוג זה מאפשרים 
לנתח השוואתית את מידת ההשפעה של פריטים דומים, מבחינת 

ששימוש  מכיוון  ברקמות.  והמעוותים  המאמצים  הכוחות,  פילוג 
זול ומדויק, הרי שהשוואה  יעיל,  בפלטפורמה חישובית שכזו הוא 
שכזו בין אמצעים שונים עשויה לקצר באורח ניכר תהליכי פיתוח 
ורכש של ציוד חדש, כשלב מקדים לפני בדיקה פיזית של האמצעי. 
הנרחבת  הגמישות  היא  החישוביים  המודלים  של  נוספת  חוזקה 
אפשר  ממוחשבת,  במסגרת  שמדובר  מכיוון  למשתמש;  המוצעת 
בקלות יחסית לשנות פרמטרים במודל, ובכך להשוות בין אמצעים 
רבים בזמן קצר יחסית. יתרה מכך, קיימת גמישות בבחינת עיצובים 
שונים ברובד המבנה, או בבחינת השפעתם של חומרים שונים על 

תפקוד האמצעי.

מאחר שהמערכת החישובית מבוססת על 
תיאור אנטומי מדויק של איברי המטרה, 

אחד משימושיה הוא חקר התפתחותן של 
פציעות האופייניות למתארים צבאיים, כגון 

שברי מאמץ או פגיעה במקלעת הזרוע 
)Plexus brachialis( הנגרמת מנשיאת 

משקלים כבדים

מאחר שהמודלים החישוביים מתארים אנטומיה דמוית מציאות 
של גוף האדם, הם עשויים לשמש גם כפלטפורמה לחקר התפתחותן 
חדיד  לדוגמה,  ולחיזוין.  הצבאית  במסגרת  שכיחות  פציעות  של 
ואח' חקרו גורמים אנטומיים בהתפתחות שברי מאמץ. במחקר זה 
עצם  את  המדמה  תלת-ממדי  חישובי  במודל  החוקרים  השתמשו 
 ,33[ מחזורי  לעומס  נתונה  בהיותה  השוק,  שרירי  לרבות  השוקה, 
השוקה  עצם  מחזורי  במאמץ  כי  מראות  זה  מחקר  תוצאות   .]34
נצפו  המרביים  המעוותים   - ככלל  וכי  בלחיצה,  בעיקר  מועמסת 
כמו-כן  העצם.  של  )דיסטלי-אנטריורי(  הרחיקני-קדמי  באזור 
 ,(Robust) חלשה יותר מעצם חסונה (Slender) נמצא שעצם תמירה
ושלעייפות שרירי הירך יש תפקיד מרכזי בהתפתחות שבר מאמץ 
]34[. ממצאים כגון אלה ואחרים עשויים להתקבל מעיבוד נתונים 
של  ומניעה  חיזוי  של  בהקשר  החישוביים,  המודלים  באמצעות 

פציעות. 
המודלים  מובנית.  מגבלה  החישובי  במודל  לשימוש  זאת,  עם 
המייצגות  רפואית,   )Imaging( דימות  סריקות  בסיס  על  נבנים 
אוטומטית  התייחסות  ואין  אידיאלית,  מציאותיות  של  תמונות 
בין  וכן  גוף,  מבנה  מבחינת  אדם  בני  בין  הטבעית  לשונות 
אוכלוסיות, לדוגמה לפי מגדר, גם מבחינת התכונות המכניות של 
הרקמות. לצורך בחינה של הבדלים אלה יש להריץ את המודל לאחר 
מאמץ  שברי  על  המחקר  כגון  בהקשרים  שנעשה  כפי  התאמות, 
שהוזכר לעיל ]34[. כמו-כן, הדפורמציה הנצפית בסריקות דימות 
נשיאת  בעת  לדוגמה,  האפשריים.  המצבים  כל  את  מייצגת  אינה 
נשיאה  לבין  התרמיל  של  סטטית  נשיאה  בין  הבדל  יש  תרמיל, 
במהלך צעידה או ריצה. עוד יש לזכור כי המודל החישובי מתאר 
כוחות ומעוותים ביומכניים ברקמות הנחקרות, אך אינו מתאר את 
המצב הקליני. אין כיום מחקר המשווה בין הממצאים המתקבלים 
על  ברובה  מתבססת  כיום  ההשוואה  הקליני.  המצב  לבין  במודל 
תיאורים אנקדוטליים בלבד. זאת, למעט המחקר בתחום רצועות 
המנשא, שבו ניסויים פיזיולוגיים מאששים את הנתונים שמתאר 
המודל. למרות ההסגות שנמנו לעיל, המודלים החישוביים מקנים 
באוכלוסיית  הממוצעים  הנתונים  את  המייצגת  כללית  תמונה 
השוואה  מאפשר  הגודל  סדרי  ייצוג  גודל.  סדרי  מבחינת  היעד 
 .אובייקטיבית בין תנאים שונים, המופעלים על גבי אותו מודל
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בשנת 1983 נערך בצה"ל המחקר הפרוספקטיבי הראשון על שברי מאמץ. במחקר זה בקרב לוחמים מיחידות 
חי"ר מובחרות נמצא כי 31% מהם לקו בשבר מאמץ בתקופת הטירונות )14 השבועות הראשונים למסלול 
שירותם הצבאי(. על סמך בדיקת אורתופד, בקרב 171 מ-295 החיילים שהשתתפו במחקר אובחנו סימנים 
המתאימים לשברי מאמץ, והם נשלחו למיפוי עצמות. ב-91 מהחיילים )30.8%( שהשתתפו במחקר אובחן 
שבר מאמץ, לפי הקריטריון שהיה מקובל אז )קליטה בדרגה 3 או 4 במיפוי(. כלל המידע הראשוני על-אודות 
בדיקות האורתופד וכן תוצאות המיפוי ששימשו את המחקר המקורי נשמרו. הנתונים הוקלדו ועובדו מחדש, 
בהתאם לקריטריונים לאבחון שברי מאמץ התקפים כיום בצה"ל )קליטה בעצם קליפתית של העצמות הארוכות 
בדרגות שבין 1 ל-4(. לפי הקריטריונים המעודכנים, בקרב 47.8% מ-295 החיילים שהשתתפו במחקר אובחן 
שבר מאמץ, לעומת 30.8% במחקר המקורי. עוד עולה מעיבוד הנתונים כי 75.6% משברי המאמץ בירך היו 

אי-תסמיניים. הלקחים העיקריים מהמחקר מוצגים בגיליון זה )עמ' 57-55(.
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